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ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ
2004 










 2009

Επιτροπή Νομικών Θεμάτων

JURI_PV(2009)03-30

ΠΡΑΚΤΙΚΑ
Συνεδρίαση της 30ής Μαρτίου 2009, από τις 3.00 μ.μ. έως τις 6.10 μ.μ.,

και της 31ης Μαρτίου 2009, από τις 9.00 π.μ. έως τις 12.30 μ.μ.
ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ

Η συνεδρίαση αρχίζει τη Δευτέρα 30 Μαρτίου 2009 στις 3.00 μ.μ., υπό την προεδρία του 
Giuseppe Gargani (προέδρου).

Παρουσία του Συμβουλίου και της Επιτροπής

30 Μαρτίου 2009, 3.00 μ.μ.-6.30 μ.μ.

1. Έγκριση της ημερήσιας διάταξης

Απόφαση: Το σχέδιο ημερήσιας διάταξης εγκρίνεται με τη μορφή που 
εκτίθεται στα παρόντα πρακτικά.

2. Ανακοινώσεις του προέδρου

Απόφαση:

Η επιτροπή αποφασίζει να ορίσει:

- τον κ. Lehne εισηγητή για την έκθεση «Ετήσιοι λογαριασμοί εταιρειών 
ορισμένων μορφών όσον αφορά τις μικρομονάδες»

- τον κ. Medina Ortega εισηγητή για την έκθεση «Συμφωνία μεταξύ της 
Ευρωπαϊκής Κοινότητας και του Βασιλείου της Δανίας περί επιδόσεως και 
κοινοποιήσεως στα κράτη μέλη δικαστικών και εξωδίκων πράξεων σε αστικές ή 
εμπορικές υποθέσεις»
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- τον κ. Sakalas εισηγητή για την έκθεση «Αίτηση για την υπεράσπιση της 
κοινοβουλευτικής ασυλίας του Aldo Patriciello»

- τον κ. Lehne εισηγητή για την έκθεση «Αίτηση για την υπεράσπιση της 
κοινοβουλευτικής ασυλίας του Umberto Bossi»

- την κ. van den Burg συντάκτρια της γνωμοδότησης «Κοινοτικό πρόγραμμα για 
την υποστήριξη συγκεκριμένων δραστηριοτήτων στον τομέα των 
χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, της χρηματοοικονομικής αναφοράς και του 
λογιστικού ελέγχου»

- την κ. Wallis συντάκτρια γνωμοδότησης για το «Πρωτόκολλο σχετικά με το 
εφαρμοστέο δίκαιο στις υποχρεώσεις διατροφής».

3. Έγκριση των πρακτικών των συνεδριάσεων:

Πρακτικά της συνεδρίασης (φόρουμ) της 2ας Δεκεμβρίου 2008
PE421.217v01-00
Απόφαση: Τα πρακτικά εγκρίνονται.

Συνεδρίαση της JURI της Πέμπτης 4 Δεκεμβρίου 2008
PE420.172v01-00
Απόφαση: Τα πρακτικά εγκρίνονται.

Συνεδρίαση της JURI της Δευτέρας 15 Δεκεμβρίου 2008
PE420.049v01-00
Απόφαση: Τα πρακτικά εγκρίνονται.

Συνεδρίαση της JURI από τη Δευτέρα 19 Ιανουαρίου 2009 έως την Τρίτη 20 
Ιανουαρίου 2009
PE421.267v01-00
Απόφαση: Τα πρακτικά εγκρίνονται.

Συνεδρίαση της JURI από την Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου 2009 έως
την Πέμπτη 12 Φεβρουαρίου 2009
PE421.291v01-00
Απόφαση: Τα πρακτικά εγκρίνονται.

4. Ίση μεταχείριση ανδρών και γυναικών που ασκούν αυτοτελή επαγγελματική 
δραστηριότητα
JURI/6/68379

Συντάκτρια γνωμοδότησης: Lidia Joanna Geringer De Oedenberg (PSE)

Απόφαση: Οι ακόλουθες τροπολογίες εγκρίνονται: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12.

Η επιτροπή εγκρίνει το σχέδιο γνωμοδότησης ομόφωνα (12 ψήφοι υπέρ και καμία 
αποχή).
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5. Φορολόγηση των υπό μορφή τόκων εισοδημάτων από αποταμιεύσεις
JURI/6/69756
Συντάκτρια γνωμοδότησης: Eva-Riitta Siitonen (PPE-DE)

Απόφαση: Οι ακόλουθες τροπολογίες εγκρίνονται: 3, 4, 5, 6, 7

Η επιτροπή εγκρίνει το σχέδιο γνωμοδότησης ομόφωνα (12 ψήφοι υπέρ και καμία 
αποχή).

6. Διμερείς συμφωνίες μεταξύ κρατών μελών και τρίτων χωρών επί δικαστικών 
και άλλων αποφάσεων σε υποθέσεις γαμικών διαφορών, γονικής μέριμνας και 
υποχρεώσεων διατροφής
JURI/6/71898
Συντάκτης γνωμοδότησης: Tadeusz Zwiefka (PPE-DE)

Απόφαση: Οι ακόλουθες τροπολογίες εγκρίνονται: 1, 2, 4, 5, 6, 7, 10, 13, 15, 
16, 17, 18,  19, 20, 21, 22,  23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 
35, 37, 38, 40, 41, προφ. τροπ. 1, προφ. τροπ. 2, προφ. τροπ. 3.

Η επιτροπή εγκρίνει το σχέδιο γνωμοδότησης με 16 ψήφους υπέρ, 4 κατά και 0 
αποχές.

7. Κοινοτικό πρόγραμμα για την υποστήριξη συγκεκριμένων δραστηριοτήτων 
στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, της χρηματοοικονομικής 
αναφοράς και του λογιστικού ελέγχου
JURI/6/72482
Συντάκτρια γνωμοδότησης: Ieke Van Den Burg (PSE)

Απόφαση: η επιτροπή εγκρίνει σχέδιο επιστολής ομόφωνα με 12 ψήφους και 
μηδέν αποχές.

8. ΑΚΡΟΑΣΗ: Επίλυση διαφορών στον τομέα του αθλητισμού

Λαμβάνουν τον λόγο: Giuseppe Gargani (πρόεδρος), Franck Hendrickx (καθηγητής 
Πανεπιστημίου του Tilburg και του πανεπιστημίου KUL Leuven), Juan de Dios
Crespo (δικηγόρος), Gianluca Nani (μάνατζερ της ομάδας West Ham United), 
καθηγητής δρ. Ulrich Battis (Πανεπιστήμιο Humboldt του Βερολίνου), Alessandro
Costacurta (πρώην ποδοσφαιριστής της AC Milan, Ιταλία), William Gaillard
(εκπρόσωπος UEFA), Oberto Petricca (δικηγόρος και ποδοσφαιρικός ατζέντης), 
David Dein, (πρώην αντιπρόεδρος της Arsenal FC και του Football Association), M. 
Giuseppe Santoro (ποδοσφαιρική ομάδα Napoli), δρ. Marco Villiger (διευθυντής 
Νομικών Υποθέσεων της FIFA), Ivo Belet, Arlene Mc Carthy, Μανώλης 
Μαυρομμάτης, Toine Manders, Luca Romagnoli.  

Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 6.10 μ.μ. και επαναλαμβάνεται την Τρίτη 31 Μαρτίου
2009, στις 9.00 π.μ., υπό την προεδρία του Giuseppe Gargani (προέδρου)
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Παρουσία του Συμβουλίου και της Επιτροπής

9. Ετήσιοι λογαριασμοί εταιρειών ορισμένων μορφών όσον αφορά τις 
μικρομονάδες
JURI/6/73755
Εισηγητής: Klaus-Heiner Lehne (PPE-DE)

Λαμβάνουν τον λόγο: ο εισηγητής και ο Γεώργιος Παπαστάμκος.

10. Εικοστή πέμπτη ετήσια έκθεση της Επιτροπής για τον έλεγχο της εφαρμογής 
του κοινοτικού δικαίου (2007)
JURI/6/71645
Εισηγήτρια: Monica Frassoni (Verts/ALE)

Λαμβάνουν τον λόγο: η εισηγήτρια, Klaus-Heiner Lehne, η Επιτροπή και ο Hans
Peter Mayer.

11. Δικαιώματα των καταναλωτών
JURI/6/68477
Συντάκτρια γνωμοδότησης: Diana Wallis (ALDE)

Λαμβάνουν τον λόγο: η εισηγήτρια και ο Klaus-Heiner Lehne.

12. Ανταλλαγή απόψεων με τον Günter Verheugen, Επίτροπο αρμόδιο για θέματα 
επιχειρήσεων και βιομηχανίας, για τη βελτίωση της νομοθεσίας

Λαμβάνουν τον λόγο: Günter Verheugen, Manuel Medina Ortega, Bert Doorn, Klaus-
Heiner Lehne, Hans Georg Mayer, Monica Frassoni και Aloyzas Sakalas.

13. Αποτελεσματική εκτέλεση των δικαστικών αποφάσεων στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση: η διαφάνεια των περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη
JURI/6/66779
Εισηγήτρια: Neena Gill (PSE)

Απόφαση: Οι ακόλουθες τροπολογίες εγκρίνονται: 4, 27, 41, 51, 52, 53, 
ECON 1, ECON 2,  ECON 3, ECON 4, ECON 5, ECON 7, από 
την AMC 1 έως την AMC 24 και από την AMC 26 έως την AMC
29

Η επιτροπή εγκρίνει το σχέδιο έκθεσης με 19 ψήφους υπέρ, 0 κατά και 0 αποχές.

14. Απαιτήσεις υποβολής εκθέσεων και τεκμηρίωσης σε περίπτωση συγχωνεύσεων 
και διασπάσεων
JURI/6/67796
Εισηγήτρια: Renate Weber (ALDE)
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Απόφαση: Οι ακόλουθες τροπολογίες εγκρίνονται: 1, 2, 5, 7, 10,11, 12, 13, 18, 
21, 22, 27, 28, AMC 1, AMC 2, AMC 3

Η επιτροπή εγκρίνει το σχέδιο έκθεσης με 19 ψήφους υπέρ, 0 κατά και 0 αποχές.

15. Βουλευτική ασυλία στην Πολωνία
JURI/6/66778
Εισηγήτρια: Diana Wallis (ALDE)

Απόφαση: η επιτροπή εγκρίνει το σχέδιο έκθεσης ομόφωνα (20 ψήφοι υπέρ, 0 
κατά και μηδέν αποχές).

16. Εικοστή πέμπτη ετήσια έκθεση της Επιτροπής για τον έλεγχο της εφαρμογής 
του κοινοτικού δικαίου (2007)
JURI/6/71645
Εισηγήτρια: Monica Frassoni (Verts/ALE)

Απόφαση: Οι ακόλουθες τροπολογίες εγκρίνονται: 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 1à, 11, 
12, 13, 14, PETI 1 PETI 2, PETI 3, PETI 4, PETI 5, PETI 6, PETI 
7, PETI 8, AMC 1, AMC 2

Η επιτροπή εγκρίνει το σχέδιο έκθεσης ομόφωνα (20 ψήφοι υπέρ και καμία αποχή).

17. Αμοιβαία συνδρομή για την είσπραξη απαιτήσεων σχετικών με φόρους, 
δασμούς και άλλα μέτρα
JURI/6/72977
Συντάκτης γνωμοδότησης: Marek Aleksander Czarnecki (ALDE)

Απόφαση: η επιτροπή εγκρίνει το σχέδιο γνωμοδότησης ομόφωνα (20 ψήφοι 
υπέρ και καμία αποχή).

ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ

18. Δίκτυο προειδοποίησης σχετικά με τις υποδομές ζωτικής σημασίας (ΔΠΥΖΣ)
JURI/6/72856
Συντάκτρια γνωμοδότησης: Monica Frassoni (Verts/ALE)

Απόφαση: η επιτροπή εγκρίνει το σχέδιο γνωμοδότησης ομόφωνα (20 ψήφοι 
υπέρ και καμία αποχή).

19. Κοινοτικό πλαίσιο για την πυρηνική ασφάλεια
JURI/6/73295
Συντάκτρια γνωμοδότησης: Monica Frassoni (Verts/ALE)

Απόφαση: η επιτροπή εγκρίνει το σχέδιο γνωμοδότησης ομόφωνα (16 ψήφοι 
υπέρ, 6 κατά και καμία αποχή).
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20. Η ενεργειακή απόδοση των κτιρίων (αναδιατύπωση)
JURI/6/74601
Συντάκτρια γνωμοδότησης: Monica Frassoni (Verts/ALE)

Απόφαση: η επιτροπή εγκρίνει το σχέδιο γνωμοδότησης ομόφωνα (18 ψήφοι 
υπέρ, 1 κατά και καμία αποχή).

21. Εμπόριο προϊόντων φώκιας
JURI/6/74622

Συντάκτρια γνωμοδότησης: Monica Frassoni (Verts/ALE)

Απόφαση: η επιτροπή εγκρίνει το σχέδιο γνωμοδότησης ομόφωνα (17 ψήφοι 
υπέρ, καμία κατά και μία αποχή).

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

22. Όροι υγειονομικού ελέγχου που διέπουν τη διακίνηση των ιπποειδών και τις 
εισαγωγές ιπποειδών προέλευσης τρίτων χωρών (κωδικοποιημένη έκδοση)
JURI/6/70895
Εισηγήτρια: Lidia Joanna Geringer De Oedenberg (PSE)

Απόφαση: η επιτροπή εγκρίνει το σχέδιο ομόφωνα (17 ψήφοι υπέρ και καμία 
αποχή).

23. Καθεστώς συναλλαγών που εφαρμόζεται για ορισμένα εμπορεύματα που 
προέρχονται από τη μεταποίηση γεωργικών προϊόντων (κωδικοποιημένη 
έκδοση)
JURI/6/71900
Εισηγήτρια: Lidia Joanna Geringer De Oedenberg (PSE)

Απόφαση: η επιτροπή εγκρίνει το σχέδιο γνωμοδότησης ομόφωνα (17 ψήφοι 
υπέρ και καμία αποχή).

ΑΝΑΔΙΑΤΥΠΩΣΕΙΣ

24. Απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) (αναδιατύπωση)
JURI/6/70839
Συντάκτρια γνωμοδότησης: Lidia Joanna Geringer De Oedenberg (PSE)

Απόφαση: η επιτροπή εγκρίνει την έκθεση ομόφωνα (17 ψήφοι υπέρ και καμία 
αποχή).
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25. Αίτηση διεθνούς προστασίας που υποβάλλεται σε κράτος μέλος από υπήκοο 
τρίτης χώρας ή από απάτριδα (αναδιατύπωση)
JURI/6/71976
Συντάκτρια γνωμοδότησης: Lidia Joanna Geringer De Oedenberg (PSE)

Απόφαση: η επιτροπή εγκρίνει την έκθεση ομόφωνα (17 ψήφοι υπέρ και καμία 
αποχή).

26. Θέσπιση του «Eurodac» για την αντιπαραβολή δακτυλικών αποτυπωμάτων
(αναδιατύπωση)
JURI/6/70845
Συντάκτρια γνωμοδότησης: Lidia Joanna Geringer De Oedenberg (PSE)

Απόφαση: η επιτροπή εγκρίνει την έκθεση ομόφωνα (17 ψήφοι υπέρ και καμία 
αποχή).

27. Άσυλο: Ελάχιστες απαιτήσεις για την υποδοχή των αιτούντων άσυλο
(κατάργηση της οδηγίας 2003/9/EΚ)
JURI/6/70837

Συντάκτρια γνωμοδότησης: Lidia Joanna Geringer De Oedenberg (PSE)

Απόφαση: η επιτροπή εγκρίνει την έκθεση ομόφωνα (17 ψήφοι υπέρ και καμία 
αποχή).

ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΑ

28. Η θέση προσαρμογής της οπίσθιας πινακίδας κυκλοφορίας των δικύκλων ή 
τρικύκλων μηχανοκίνητων οχημάτων (κωδικοποιημένη έκδοση)
2006/0161(COD) - COM(2006)0478

Απόφαση: η επιτροπή εγκρίνει την έκθεση ομόφωνα (17 ψήφοι υπέρ και καμία 
αποχή)

29. Η τοποθέτηση διατάξεων φωτισμού και φωτεινής σηματοδότησης στα δίκυκλα 
και τρίκυκλα μηχανοκίνητα οχήματα (κωδικοποιημένη έκδοση)
2007/0270(COD) - COM(2007)0768

Απόφαση: η επιτροπή εγκρίνει την έκθεση ομόφωνα (17 ψήφοι υπέρ και καμία 
αποχή)

30. Η έγκριση τύπου των διατάξεων φωτισμού και φωτεινής σηματοδοτήσεως των 
γεωργικών δασικών ελκυστήρων με τροχούς (κωδικοποιημένη έκδοση)
2007/0284(COD) - COM(2007)0840
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Απόφαση: η επιτροπή εγκρίνει την έκθεση ομόφωνα (17 ψήφοι υπέρ και καμία 
αποχή)

31. Ορισμένα στοιχεία και χαρακτηριστικά των γεωργικών ή δασικών ελκυστήρων 
με τροχούς (κωδικοποιημένη έκδοση)
2006/0221(COD) - COM(2006)0662

Απόφαση: η επιτροπή εγκρίνει την έκθεση ομόφωνα (17 ψήφοι υπέρ και καμία 
αποχή)

32. Η μέγιστη εκ κατασκευής ταχύτητα και στις εξέδρες φορτώσεως των 
γεωργικών ή δασικών ελκυστήρων με τροχούς (κωδικοποιημένη έκδοση)
2006/0219(COD) - COM(2006)0667

Απόφαση: η επιτροπή εγκρίνει την έκθεση ομόφωνα (17 ψήφοι υπέρ και καμία 
αποχή)

33. Το σύστημα διευθύνσεως των γεωργικών ή δασικών ελκυστήρων με τροχούς
(κωδικοποιημένη έκδοση)
2006/0225(COD) - COM(2006)0670

Απόφαση: η επιτροπή εγκρίνει την έκθεση ομόφωνα (17 ψήφοι υπέρ και καμία 
αποχή).

34. Η εγκατάσταση των διατάξεων φωτισμού και φωτεινής σηματοδοτήσεως των 
γεωργικών ή δασικών ελκυστήρων με τροχούς (κωδικοποιημένη έκδοση)
2007/0066(COD) - COM(2007)0192

Απόφαση: η επιτροπή εγκρίνει την έκθεση ομόφωνα (17 ψήφοι υπέρ και καμία 
αποχή).

35. Τα κάτοπτρα οδήγησης των γεωργικών ή δασικών ελκυστήρων με τροχούς
(κωδικοποιημένη έκδοση)
2007/0081(COD) - COM(2007)0236

Απόφαση: η επιτροπή εγκρίνει την έκθεση ομόφωνα (17 ψήφοι υπέρ και καμία 
αποχή).

36. Οι διατάξεις προστασίας σε περίπτωση ανατροπής των γεωργικών η δασικών 
ελκυστήρων με τροχούς (κωδικοποιημένη έκδοση)
2007/0107(COD) - COM(2007)0310

Απόφαση: η επιτροπή εγκρίνει την έκθεση ομόφωνα (17 ψήφοι υπέρ και καμία 
αποχή).
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37. Οι διατάξεις ρυμούλκησης και οπισθοπορείας των γεωργικών ή δασικών 
ελκυστήρων με τροχούς (κωδικοποιημένη έκδοση)
2007/0117(COD) - COM(2007)0319

Απόφαση: η επιτροπή εγκρίνει την έκθεση ομόφωνα (17 ψήφοι υπέρ και καμία
αποχή).

38. Η εξουδετέρωση των ραδιοηλεκτρικών παρασίτων (ηλεκτρομαγνητική 
συμβατότητα) που προέρχονται από γεωργικούς ή δασικούς ελκυστήρες
(κωδικοποιημένη έκδοση)
2007/0166(COD) - COM(2007)0462

Απόφαση: η επιτροπή εγκρίνει την έκθεση ομόφωνα (17 ψήφοι υπέρ και καμία 
αποχή)

39. Το ηχητικό επίπεδο που αντιλαμβάνονται οι οδηγοί των γεωργικών ή δασικών 
ελκυστήρων με τροχούς (κωδικοποιημένη έκδοση)
2007/0205(COD) - COM(2007)0588

Απόφαση: η επιτροπή εγκρίνει την έκθεση ομόφωνα (17 ψήφοι υπέρ και καμία
αποχή).

40. Οι διατάξεις προστασίας σε περίπτωση ανατροπής των γεωργικών η δασικών 
ελκυστήρων με τροχούς (κωδικοποιημένη έκδοση)
2008/0008(COD) - COM(2008)0025

Απόφαση: η επιτροπή εγκρίνει την έκθεση ομόφωνα (17 ψήφοι υπέρ και καμία 
αποχή).

Κεκλεισμένων των θυρών

41. Έλεγχος της εντολής

Λαμβάνουν τον λόγο: ο πρόεδρος.

Η επιτροπή επιβεβαιώνει ομόφωνα την εγκυρότητα της εντολής των ακόλουθων 
νέων μελών:

- κ. Bernard SOULAGE (αντικαθιστά τον κ. Michel ROCARD), 
από την 1η Φεβρουαρίου 2009·

- κ. Ioan Lucian HĂMBĂŞAN (αντικαθιστά τον κ. Marian ZLOTEA), 
από την 1η Μαρτίου 2009.

42. Αίτηση υπεράσπισης της ασυλίας του Aldo Patriciello
JURI/6/70655
Εισηγητής: Aloyzas Sakalas (PSE)
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Λαμβάνουν τον λόγο: ο εισηγητής και οι: Aldo Patriciello (ακούστηκε), Monica 
Frassoni, Francesco Enrico Speroni, Klaus-Heiner Lehne

Απόφαση: η επιτροπή αποφασίζει να μην υπερασπιστεί την ασυλία του κ. 
Patriciello με 8 ψήφους έναντι μηδέν και μηδέν αποχές.

43. Αίτηση υπεράσπισης της ασυλίας του κ. Aldo Patriciello
JURI/6/74276
Εισηγητής: Aloyzas Sakalas (PSE)

Λαμβάνουν τον λόγο: ο εισηγητής και οι: Aldo Patriciello (ακούστηκε), Monica
Frassoni, Francesco Enrico Speroni, Klaus-Heiner Lehne

44. Αίτηση άρσης της ασυλίας του Hannes Swoboda
JURI/6/73376
Εισηγητής: Klaus-Heiner Lehne (PPE-DE)

Λαμβάνουν τον λόγο: ο εισηγητής και ο Hannes Swoboda (ακούστηκε).

Απόφαση: η επιτροπή αποφασίζει να μην άρει την ασυλία του Hannes 
Swoboda.

με 9 ψήφους υπέρ, 0 κατά, 0 αποχές.

45. Αίτηση άρσης της ασυλίας του κ. Antonio Di Pietro
JURI/6/64055

CM - PE419.921v01-00
CM - PE412.188v01-00
CM - PE412.287v01-00

Εισηγητής: Aloyzas Sakalas (PSE)

Απόφαση: η επιτροπή αποφασίζει να μην υπερασπιστεί την ασυλία του κ. 
Antonio Di Pietro με 9 ψήφους έναντι μηδέν και μηδέν αποχές.

46. Αίτηση υπεράσπισης της ασυλίας του κ. Renato Brunetta
JURI/6/64077
Εισηγητής: Aloyzas Sakalas (PSE)

Απόφαση: η επιτροπή αποφασίζει να μην υπερασπιστεί την ασυλία του
Renato Brunetta με 8 ψήφους έναντι μηδέν και μηδέν αποχές.

47. Ημερομηνία διεξαγωγής της επόμενης συνεδρίασης

15 Απριλίου 2009 στο Στρασβούργο (έκτακτη συνεδρίαση)
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Η συνεδρίαση λήγει στις 12.30 μ.μ.
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